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«أبو صالح»
الطريق الشاق من «بسيون» إلى ليفربول
أوصل ألعلى حاجة
«أنا عايز ّ
ممكن أوصلها» .كانت
هذه هي إجابة محمد
صالح عن سؤال ما هو
هدفك في الحياة في
مقابلة «محلية» .الحقًا،
صار «أبو صالح» عالميًا.
أفضل العب في سويسرا
لعام  ،2012وأفضل
العب في ذئاب روما في
 .2016واليوم صار «ملك
ليفربول» .آمال
ملوك ّ
كثيرة معلقة على النجم
العربي في الدور الثاني من
دوري أبطال أوروبا
حسن رمضان
ب ــدأ اب ــن «امل ـقــاولــون ال ـعــرب» ا ّملـصــري
بممارسة هوايته ولعبته املفضلة في
ســن الـســابـعــة .كــانــت األرض ّ
الرملية
ّ
ملعبه األول .كــرة الـقــدم كــانــت مجرد
لـعـبــة ،كـمــا ف ــي ال ـض ــواح ــي .الـحــاضــر
كــان حلمًا بعيدًا .عند بلوغه الرابعة
عـشــر ،اقتنع بــأن كــرة ال ـقــدم ،ستكون
أكثر من لعبة .صارت شغله الشاغل.
وكان نادي بسيون املصري ّأول فريق
يلعب له .لكن ليس بما نعرفه اآلن .بدأ
مــع بسيون فــي مركز الظهير األيسر
مرتديًا الرقم  .3نجاحاته األولى كانت
على حساب تضحيات كانت تقوم بها
العائلة لتوفير مــا قــد يمكن توفيره
ّ
الكروية.
ملحمد لينطلق في مسيرته
ّ
خـمـســة حــافــات كــانــت هــي محطاته
ّ
ليتدرب،
للوصول إلــى مــركــز الـنــادي
«املــواصــات مــا كنتش أحـســن حاجة
وق ـت ـه ــا» ،ي ـق ــول ف ــي إحـ ــدى مـقــابــاتــه
ّ
مشجعو نادي
بلكنة مصرية محببة.
األهلي لديهم ذكرى ليست بالجميلة
م ــع ال ـن ـجــم املـ ـص ــري ،ح ـيــث كـ ــان أول
هــدف لصالح ضــد الـنــادي األكـبــر في
أفــريـقـيــا وم ـص ــر ،نـ ــادي األه ـل ــي .كــان
صــاح حينها لــم يتم الثمانية عشر
مــن عـمــره ،يلعب فــي نــاديــه املقاولون
الـ ـع ــرب ،أن ت ـحــرز هــدفــا وي ـك ــون هــذا
الـ ـه ــدف ف ــي م ــواج ـه ــة األهـ ـل ــي ،فـهــذه
لحظة وشــيء جميل وكبير جـ ّـدًا كما
وصـفــه ص ــاح ،ك ــان ه ــذا ال ـهــدف ّ
يعد
كاالنطالقة بالنسبة له ،ومن األسباب
التي زادت من شهرته في مصر.
من شهرته في مصر ننتقل إلى شهرته
في سويسرا .فتح ّ
بوابة أوروبــا عند
توقيعه ألول عقد احترافي مع نادي
«بـ ـ ـ ــازل» .ك ــان ــت ق ـي ـمــة ص ـف ـقــة ان ـت ـقــال
مـحـمــد ص ــاح م ــن امل ـق ــاول ــون ال ـعــرب
إل ــى الـ ـن ــادي ال ـســوي ـســري ت ـصــل إلــى
 2.5مليون يورو ،وكانت أغلى صفقة
يقوم بها نادي املقاولون في تاريخه.
في سويسرا القى بعض الصعوبات،
تحديدًا في التواصل مع الطاقم ومع
ّ
الالعبني .وصل إلى هناك وهو يتكلم
الـعــربـ ّـيــة فـقــط .أخــذ دروس ــا فــي اللغة
اإلنـكـلـيــزيــة والـســويـســريــة ـ ـ األملــانـيــة،
ّ
م ـنــذ أن حــطــت ق ــدم ــاه ف ــي ب ـ ــازل .لغة
الـ ـك ــرة ك ــان ــت س ـه ـلــة بــال ـن ـس ـبــة لـ ــه ،ال
تعتمد على املـفــردات الصعبة ،كانت
الـعــاقــة مــع املـ ــدرب وإي ـص ــال األف ـكــار
فيما بينهم أمرًا وصفه ّ
بالسهل.
في إحدى ليالي دوري أبطال أوروبا،
أوق ـعــت قــرعــة التصفيات فــريــق بــازل

بول إيليس (أ ف ب)

ال ـس ــوي ـس ــري م ــع ف ــري ــق «م ـك ــاب ــي تــل
أبيب» اإلسرائيلي .لقاء الــذهــاب كان
فــي ســوي ـســرا .انـتـهــى ب ـفــوز أصـحــاب
األرض لـ ـه ــدف ن ـظ ـيــف أحـ ـ ـ ــرزه نـجــم
املـ ـب ــاراة آن ـ ــذاك امل ـهــاجــم الـســويـســري
ستوكر .صــاح لــم يكن نجم املـبــاراة،
ولـكـنــه ك ــان نـجــم الـ ّـصـحــافــة العربية.
مــع بــدايــة ّأيــة مـبــاراة ،يقوم الالعبون
بمصافحة بعضهم الـبـعــض .صــاح
في هــذه املـبــاراة ،تظاهر حينها بأنه
ّ
غرفة تبديل
مضطر إلــى الذهاب إلــى ّ
املــابــس لــربــط حــذائــه ،متجنبًا بذلك
م ـصــاف ـحــة الع ـب ــي ال ـف ــري ــق اآلخـ ـ ــر .لم
يعترف بالعدو.
سنتان كانت ّ
املدة التي فصلت صالح
عن عالم كل العب كرة قدم في الوقت
الحالي يحلم في الوصول إليه اليوم.
الدوري اإلنكليزي املمتاز .بعد عطائه
املـلـفــت فــي ســوي ـســرا وح ـصــولــه على
جــائــزة أفضل العــب فــي ال ــدوري سنة
 ،2012أو لننقل األمــور كما هــي ،بعد
ه ــدف ـي ــه ف ــي ت ـش ـل ـســي ض ـم ــن ب ـطــولــة

دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ح ـيــث سـ ّـجــل
ال ـف ــرع ــون امل ـص ــري حـيـنـهــا ه ــدف ــا في
ال ــذه ــاب وآخ ـ ــر ّ ف ــي اإلي ـ ـ ــاب ،ارت ـف ـعــت
قيمة الالعب .دقت ساعة املوسم التي
انتهى عندها .رفــع جوزيه مورينهو
س ـ ّـم ــاع ــة الـ ـه ــات ــف وات ـ ـصـ ــل بـمـحـمــد
ص ـ ـ ـ ــاح .م ــرحـ ـل ــة ت ـش ـل ـس ــي ل ـ ــم ت ـكــن

على
بعد اكتسابه للخبرة،
ومروره قررّ
ّ
األندية األوروبية،
العديد من
ّ
صالح أن يتحدى نفسه من جديد.
أن يعيد تجربة الدوري اإلنكليزي
بالفترة الجميلة والـجـ ّـيــدة بالنسبة
لـ ـ ــ«أب ـ ــو م ـ ـكـ ــة» .ق ـض ــى أغـ ـل ــب ال ــوق ــت
جالسًا على مقاعد البدالء .على ّ
الرغم
من الدور الثانوي لصالح في النادي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،إال أن ـ ــه دائـ ـم ــا ي ـت ـحـ ّـدث
بالطريقة األمـثــل عــن مـ ّ
ـدربــه فــي تلك

ال ـف ـتــرة .ال ـص ـحــافــة قــاس ـيــة ه ـن ــاك ،لم
ّ
ت ـت ــرك م ـن ــه ع ــل ــة إال وت ـك ـل ـمــت عـنـهــا.
سيندمون الحقًا.
بعد تشلسي ،كانت الوجهة إيطاليا:
فـلــورنـســا ال ـس ــاح ــرة .إل ــى «ال ـف ـيــوال»،
ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا وع ــاص ـم ـت ـه ــا ف ـي ــرن ــزي.
«ايـطــالـيــا وجـمـهــور إيـطــالـيــا شبهنا
جـ ـ ـ ـ ّـدا ،والـ ـع ــال ــم هـ ـن ــاك ع ــال ــم ج ـم ـيــل،
إرتحت ولقيت نفسي فإيطاليا» ،يردد
دائمًا .رغم ذلك يصف صالح الدوري
اإليـطــالــي ب ــال ــدوري الـعـنـيــف .يساعد
ع ـلــى ت ـقــويــة ال ـب ـن ـيــة ال ـج ـس ــدي ــة ،لكن
الـحـيــاة هـنــاك دمـيـلــة .وك ــأن بالشعب
اإليـ ـط ــال ــي ع ـل ــى ع ـف ـ ّ
ـوي ـت ــه وت ـعــاط ـيــه
م ــع ال ـن ــاس ي ـق ـ ّـرب ص ــاح أك ـثــر منهم
ويــذكــرونــه بـمـصــر وبـفـكــاهــة الشعب
امل ـص ــري .ف ـتــرة فـيــورنـتـيـنــا بالنسبة
إل ــى الـنـجــم امل ـصــري كــانــت مــن أفضل
ف ـت ــرات ــه ،أو بـمـعـنــى أدق ه ــي الـفـتــرة
التي أعــادتــه إلــى الواجهة مــن جديد،
مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة بـعـثــت م ــرة أخ ــرى
مر بتجربة ّ
بعد أن ّ
سيئة في تشلسي.

ياسين براهيمي حين تفوق نجم «الدراغاو» على ليونل ميسي
من ضواحي باريس خرج ياسني براهيمي في الثامن
مــن ش ـبــاط 1990-ألب وأم جــزائــريــن .ابــن ّ بلد املليون
ّ
الكروية ،حني وقع أول عقد
شهيد انطلق في مسيرته
احترافي مع نادي رين الفرنسي .ثالث سنوات مضت
في «روت دو لــوريــان» أثبت من خاللها ياسني جودة
املوهبة التي يملكهاّ ،
مما دفع نادي غرناطة اإلسباني
ّ
بأن ّ
الجزائري ملدة سنة،
يتقدم بطلب باستعارة النجم
ّ
ّ
ّ
بعدما وقــع معه النادي
سرعان ما تحولت إلــى أربــعّ ،
األندلسي نهائيًا في  .2013لم يتطلب األمر الكثير من
الوقت حتى ثبتت أقدامه في التشكيلة األساسية .في
موسم  2013ـ  2014نال ياسني جائزة أفضل العب
افريقي ينشط فــي ال ــدوري اإلسـبــانــي ،بــاإلضــافــة إلى
كونه أفضل مــراوغ في املوسم ذاتــه إسبانيًا (والثالث
عــامل ـيــا) ،مـتـفـ ّـوقــا عـلــى أب ــرز الــاعـبــن وف ــي ّ
مقدمتهم
األرجنتيني ليونل ّ
ميسي .أسـلــوب لعبه يعتمد على
امل ـه ــارات بـشـكــل أســاســي وع ـلــى املــواج ـهــات الثنائية
الـتــي يمكن أن يـفــوز بــأي واح ــدة منها وبـكــل سهولة.
ّ
س ــاس ــة ت ـحــك ـمــه ب ــال ـك ــرة إحـ ـ ــدى ن ـق ــاط ق ـ ّـوت ــه ال ـتــي
يتشاركها الجناح الجزائري مع الالعبني الكبار على
غ ــرار كوتينيو نجم برشلونة وه ــازار نجم تشلسي

اإلنجليزي .في ّ 22تموز  2014انتقل ياسني رسميًا
إل ــى ن ــادي بــورتــو الـبــرتـغــالــي مــن غــرنــاطــة بمبلغ 6,5
مـلـيــون ي ــورو مل ــدة خـمــس س ـنــوات .سـجــل يــاســن أول
أهدافه في «الدراغاو» في مواجهة نادي ليل الفرنسي
ضمن التصفيات املؤهلة لدوري أبطال أوروبا .في ليلته
األوروبية األولى ّ
سجل ّأول هاتريك له في مسيرته من
أصل ستة أهداف دخلت شباك نادي باتي بوريسوف.
ّ
استثنائية بالنسبة إلى ياسني حيث أصبح
كانت ليلة
ّأول العــب عــربــي يـسـ ّـجــل ثــاثـيــة فــي مـبــاريــات دوري
ّ
األبـطــال .مــع محاربي الـ ّـصـحــراء شكل ياسني توليفة
جــزائـ ّ
ـريــة أفريقية أكـثــر مــن رائـعــة مــع كــل مــن سفيان
فيغولي نجم نادي فالنسيا اإلسباني وقتها ،وإسالم
سليماني باإلضافة إلى نجم نادي لستر سيتي الحالي
ريــاض مـحــرز .وصلت بهم إلــى دور الستة مــن أقــوى
وأبــرز بطولة على صعيد الكرة :كأس العالم .املنتخب
األملاني احتاج إلى الوقت اإلضافي لكي يحسم موقعته
مــع «الـخـضــر» بنتيجة  .1-2خــرج ياسني ورفــاقــه من
البطولة مرفوعي ال ــرأس بعد األداء االستثنائي الــذي
قدموه .البراهيمي يبلغ من العمر اآلن  28عامًا ،يكمل
حتى اآلن موسمه ّالرابع مع النادي البرتغالي.

عالقة محمد مــع الجمهور اإليطالي
ّ
ك ــان ــت ع ــاق ــة ط ـي ـبــة ،ك ــان ــت جـمــاهـيــر
ف ـيــورن ـت ـي ـنــا تـ ـن ــادي وت ـه ـت ــف «Sala
 .»Sala Salaس ـت ــة أشـ ـه ــر كـ ــان امل ــدة
الـتــي قضاها صــاح فــي الـ«أرتيميو
ّ ً
مسجال
فرانكي» (ملعب فيورنتينا)
س ـتــة أهـ ـ ــداف ف ــي س ـتــة ع ـشــر م ـب ــاراة
لعبها أساسي وكبديل.
ن ـب ـق ــى فـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،ه ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ّـرة فــي
عاصمتها ،ك ــان مــوســم ،2016-2015
هو املوسم الذي انتقل فيه صالح من
تشلسي إلى نادي الذئاب على سبيل
ّاإلع ــارة .روم ــا .ربما يمكننا أن نقول
إن ـه ــا ال ـف ـتــرة األك ـث ــر ن ـضــوجــا لــاعــب
املـ ـص ــري ف ــي م ـس ـيــرتــه االح ـت ــراف ـي ــة،
س ـ ّـج ــل أك ـب ــر عـ ــدد م ــن األهـ ـ ـ ــداف .كــان
قميص حامل الــرقــم  11هــو القميص
األكثر مبيعًا في روما من بعد ملكها
«توتي» .يعني الكثير لصالح امتنان
ّ
ه ــذه الـجـمــاهـيــر وتـعــلـقـهــا ب ــه ،حيث
كان من أنجح الصفقات التي قام بها
النادي في املوسم نفسه .عالقته كانت
ّ
مميزة مع كل من إيدين دزيكو الالعب
ال ـب ــوس ـن ــي وال ـب ـل ـج ـي ـكــي نــاي ـن ـغــوالن
والهولندي كيفن ستروتمان ،مبررًا
ذلــك بأنهم أكثر الالعبني إتقانًا للغة
اإلنكليزية في الفريق مما ساعده ذلك
للتواصل معهم .انتهت فترة اإلعــارة
التي كانت ّ
مدتها سنة واحدة ،ما كان
ّ
ّ
م ــن روم ــا إل أن يـفــعــل ش ــرط ال ـشــراء
الذي كان في العقد مع نادي تشلسي.
لم يندم روما على هذه الخطوة أبدًا.
لم تعلم اإلدارة أنها قد اشترت أفضل
العـ ــب ف ــي ال ـف ــري ــق ف ــي امل ــوس ــم ال ــذي
سيأتي ،وبالفعل ،بعد موسم مزدهر
ب ــاأله ــداف وبــال ـتــألــق ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ـ ـفـ ــردي ،نـ ــال صـ ــاح ثـ ـم ــرة ج ـه ــوده
بحصوله على جائزة أفضل العب في
نادي روما لسنة .2016
بعد اكتسابه للخبرة ،وم ــروره على
ال ـعــديــد م ــن األن ــدي ــة األوروبـ ـ ّـيـ ــة ،ق ـ ّـرر
ص ــاح أن ي ـت ـحـ ّـدى نـفـســه مــن جــديــد.
أن يعيد تـجــربــة الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
ول ـكــن ك ــان ه ــذه امل ــرة م ــن ب ـ ّـواب ــة أحــد
أع ــرق ال ـفــرق اإلنـكـلـيــزيــة واألوروب ـي ــة.
لـيـفــربــول .كــانــت الـصـفـقــة األغ ـلــى في
ت ــاري ــخ ال ـ ـنـ ــادي ،وأن ت ـك ــون أنـ ــت من
ّ
تـكــلــف ن ــادي ــا بـحـجــم نـ ــادي لـيـفــربــول
خزينته حوالى الـ 45مليون يورو ،وأن
تصبح الالعب األغلى في تاريخ نادي
التاريخ فهذا ليس بالتحدي السهل
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـص ــاح .م ـل ـعــب األن ـف ـي ـلــد
تـ ّ
ـرحــب أجـ ــواؤه دائ ـمــا بـكــل مــن يأتي
ويــريــد أن يلعب لـهــذا الـشـعــار ولـهــذا
الـنــادي .أجــواء امللعب من األجمل في
أوروبا وتحديدًا عند بداية أية مباراة،
عندما يقوم الجمهور بغناء األغنية
الـشـهـيــرة ونـشـيــد فريقهم «لــن تسير
وح ـ ــدك أبـ ـ ـ ـدًا» .ف ــي ل ـي ـف ــرب ــول ،ال ـي ــوم،
سيمشي «أبو صالح» إلى جانبك.
لم يسر صالح وحيدًا ،بل كان يتلقى
الدعم املعنوي من زمالئه في الفريق
مـ ـث ــل ال ـس ـي ـن ـي ـغ ــال ــي س ـ ــادي ـ ــو م ــان ــي
وال ـبــرازي ـلــي فيليب كــوتـيـنـيــو ،حيث
كانوا ّ
يمدونه بالكرات وبالتمريرات
الحاسمة مساعدينه في التأقلم وفي
ال ــدخ ــول ف ــي ال ـف ــري ــق .ل ــم ن ـعــد نتكلم
عــن أي العــب ع ــادي ،ولـيــس عــن أغلى
العــب فــي الـفــريــق ،بــل وأكـثــر مــن ذلــك،
الحديث عن صالح يعني الحديث عن
ثاني ّ
ّ
حاليًا
هدافي الدوري اإلنكليزي
بـ 22هدفًا .يأتي اسم محمد بعد أحد
أف ـضــل املـهــاجـمــن فــي الـعــالــم حــالـيــا،
هـ ــاري ك ــاي ــن ب ـثــاثــة وع ـشــريــن هــدفــا
لإلنكليزي.
محمد صالح لم يعد هذا النجم األبرز
العربي في املالعب األوروبـيــة .الحلم
طويل ،وموسكو على الطريق.

